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دبیران تخصصی

کارشناس نشريه
نيلوفر محمدطاهري

jas@res.ui.ac.ir
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نشريه جامعهشناسی کاربردي بر اساس مجوز نامه شماره  64321مورخ  09/7/66کمیسیون نشريات وزارت علووم
تحقیقات و فناوري داراي درجه علمی – پژوهشی است.

نشريه جامعهشناسی کاربردي با انجمن جمعیت شناسی ايران به صورت تفاهم نامه همكاري دارد.
يشود:
متن كامل نشریه در پایگاههاي اطالعرساني زیر نمایه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه
آکادمیا :شبكه اجتماعی انتشار مقاالت علمی
پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههاي اطالعاتی
اولريخ :راهنماي بینالمللی نشريات ادواري

http://jas. ui.ac.ir
https://ui-ir.academia.edu
http://www.ISC.gov.ir
http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

سیويلیكا :ناشر تخصصی کنفرانسهاي ايران

https://civilica.com/l/20482/

مرکز منطقهاي اطالع رسانی علوم و فناوري

https://ricest.ac.ir

ايندکس کوپرنیكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir

پايگاه تخصصی مجالت نور
گوگل پژوهشگر
سايت فاکتور :نمايه استنادي نشريات علمی
دانشگاهی با دسترسی آزاد
نمايه جهان علمی آلمان
فهرست کتابخانه دانشگاه استنفورد

http://www.noormags.ir
http://scholar.google.com
http://www.citefactor.org
http://www.sciwindex.com
http://searchworks.stanford.edu

فهرست جهانی وردکت
نمايه اينفوبیس
نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزي ،معاونت پژوهش و
فناوري ،اداره انتشارات
کد پستی1672173226 :

http://www.worldcat.org
http://www.infobaseindex.com
شماره تماس
)936(37034672
)936(37034677
jas@res.ui.ac.ir

فهرست
تحليل سياستگذاري در اقتصادِ فرهنگ

32-6

علی انتظاري و فاطمه درخشان
تحليل دگرگونيهاي ساختاري جمعيت روستایي در استان اصفهان از  1885تا 1835

14-32

بیتا اصالنی و عباس امینی
رابطۀ كنش ارتباطي و سرمایۀ اجتماعي با گرایش به دروغگویي در ميان دانشجویان

14-13

رقیه واليتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم و محمد عباس زاده
بررسي مقایسهاي رفتار انتخاباتي رأيدهندگان در انتخابات ریاستجمهوري و مجلس شوراي اسالمي

669-13

در استان كهگيلویه و بویراحمد
امین اهلل روزيان؛ حمداهلل اکوانی و رضا التیامی نیا
بررسي عموميت شيوههاي مدیریت اقتصادي خانواده در مشهد و عوامل مؤثر بر آن

634-666

رها شكفته؛ حسین میرزائی و علی اکبر مجدي
استراتژيهاي بقا در شرایط فقر ،در ميان افراد كمبرخوردار شهر مشهد

621-633

طاهره لطفی خاچكی؛ حسین اکبري؛ مهدي کرمانی و حسین ايمانی جاجرمی
تبيين جامعه شناختي تأثير سرمایۀ اجتماعي بر سازگاري اجتماعي نمونه :ساكنان مجتمعهاي مسکووني
شهر اصفهان
محمد رضا نظارتی زاده؛ رضا اسماعیلی واصغر محمدي

611-620

